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Voorwoord 

‘Framing’ is een modewoord en het wordt te pas en te 
onpas gebruikt, meestal als verwijt naar anderen toe. Wij 
framen nooit, anderen framen voortdurend. 

Dit gebruik van de term ‘framing’ getuigt niet van veel 
begrip. Het banaliseert iets wat eigenlijk van wezenlijk be-
lang is om communicatie te begrijpen. En het is mijn doel 
in dit boekje om dat basismechanisme van communica-
tie toegankelijk uit te leggen aan mensen die daarbij baat 
kunnen hebben. Op die manier hoop ik hen een beetje 
bewuster te maken van hoe communicatie ineenzit, en 
hoe ze er zelf autonomer en kritischer mee kunnen om-
gaan. 

Wie mijn werk wat kent, weet dat ik dat laatste van 
bijzonder groot belang vind. Ik beschouw de kwaliteit 
van het publieke debat als een absolute prioriteit, en dan 
vooral in een wereld waarin dankzij sociale media zowat 
iedereen kan deelnemen aan dat publieke debat. Ik zie dit 
boekje als een opvolger van Let op je woorden dat ik in 
2016 bij EPO uitgaf. In Let op je woorden ging ik uit van 
deze bevinding:

‘Steeds meer mensen nemen deel aan het pu-
blieke debat, maar steeds minder mensen heb-
ben iets te zeggen.’
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In iets zachtere termen: de massale deelname van men-
sen aan publieke debatten leidt niet vanzelf tot een grotere 
diversiteit in meningen. Want gigantische hoeveelheden 
meningen die publiek geuit worden, worden gevormd 
door anderen – de dirigenten van het publieke debat. We 
praten die dirigenten na, we herhalen hun argumenten 
en we schrijven ons in hun logica in, hoewel we denken 
dat we onze eigen strikt persoonlijke visie vertolken. De 
enorme toename van het volume aan publiek debat heeft 
tot nader order niet geleid tot een verbreding van de kwa-
liteit ervan. 

Frames vormen de kern en de inzet van het publieke de-
bat. Ik zal dit in dit boekje uitgebreid toelichten. Het is 
trouwens de uiterst belangrijke rol van frames die me dit 
boekje heeft doen schrijven, zoals altijd vanuit een educa-
tieve intentie: als mensen dit begrijpen, dan krijgen ze er 
controle over, en worden ze misschien minder geframed 
door anderen.

Ik heb het boekje eenvoudig gehouden. Er bestaat 
over frames een behoorlijk uitgebreide wetenschap-
pelijke literatuur die vaak hoge pieken qua techniciteit 
bereikt en behoorlijk wat voorkennis veronderstelt. Ik 
baseer me in dit boekje op die literatuur, maar geef er 
een eigen vereenvoudigde weergave van – concreet, 
laagdrempelig en in te oefenen door zowat iedereen die 
er de moeite voor neemt. Ik zal vaak stapje voor stapje 
werken en in herhaling vallen omdat ik bepaalde pun-
ten ingang wil doen vinden. Mijn excuses daarvoor aan 
de ongeduldige lezer.
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Ik dank Thomas Blommaert en zijn team bij EPO om me 
aan te zetten en te stimuleren in deze oefening, en voor 
de gebruikelijke professionele productie van dit boekje. 
En naast de usual suspects – mijn gezinsleden, vrienden 
en collega’s die telkens weer mijn eerste en invloedrijkste 
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bedanken die al jaren met mij in discussie gaan op de so-
ciale media. Van hen leer ik zowat alles wat ik weet en 
snap van het publieke debat. Ik gebruik hen regelmatig als 
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De dirigent 

Een briljante slogan 

‘Wij zeggen wat u denkt’: met die slogan knokte het 
Vlaams Blok (later Vlaams Belang) zich sinds het begin 
van de jaren 1990 een verbluffend aantal verkiezingsover-
winningen bijeen. De suggestie was krachtig: hier was 
eindelijk een partij die onze stem zou vertolken, niet die 
van de politieke klasse zelve, en ook niet die van de elites 
die deze politieke klasse beheersten. En die stem van ons, 
vertolkt door lieden zoals Filip Dewinter en Gerolf An-
nemans, klonk bot, rauw, direct, provocerend, racistisch, 
beledigend. Want ja, wanneer wij denken, dan denken 
we ongezouten, en het zijn anderen die onze ongezouten 
denkbeelden weigeren te vertolken, proberen af te zwak-
ken, te omfloersen, van eufemismen te voorzien – om er 
daarna geen rekening mee te houden.

De titel van dit boekje keert die oude slogan om. ‘U zegt 
wat wij denken’ is tenslotte wat er gebeurt, en het geniale 
aan de slogan van het Vlaams Blok/Belang was net dat hij 
ons de indruk van het tegendeel gaf. De slogan suggereer-
de dat politici zoals Dewinter luisterden naar de mensen, 
en die meningen dan – als perfect democratische verte-
genwoordiger des volks – even gingen herhalen in de Ka-
mer of voor de microfoons van de journalisten. In werke-
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lijkheid was en is de relatie omgekeerd: een politicus zegt 
iets, en vele toehoorders hebben een soort aha-erlebnis: 
‘Ja! Dát is wat ik altijd al heb gedacht!’ En de toehoorder 
zegt het vanaf dat moment netjes na. Een succesvol poli-
ticus is iemand die erin slaagt is vele duizenden mensen 
te doen spreken zoals hij of zij spreekt, met net dezelfde 
woorden, net dezelfde intonatie, net dezelfde emoties en 
overtuiging.

Een succesvol verkoper of marketeer doet precies het-
zelfde. Stel, jij en je partner hebben een nieuw bed no-
dig, dus je gaat op zaterdag naar een speciaalzaak voor 
bedden. Een vriendelijke dame ontvangt jullie, geeft je 
koffie, gaat met jullie doorheen de cataloog, praat over 
jullie slaapgewoonten, vraagt naar eventuele rugklachten 
of problemen met snurken, en loopt dan met jullie naar 
een welgekozen bed in de toonzaal: ‘Dát bed, mevrouw, 
mijnheer, dát bed is wat u al uw hele leven nodig had.’ 
Je mag het bed even uitproberen, je koopt het, het wordt 
geleverd bij jullie thuis, en als je er de eerste nacht instapt, 
zeg je tegen elkaar: ‘Schat, dít is het bed dat we ons hele 
leven nodig hadden.’

Dat mechanisme van beïnvloeding is uiteraard al lang 
bekend en beschreven. Het heet ‘overtuigen’. Als ik jou 
van iets kan overtuigen, dan heb ik jouw standpunt door 
het mijne vervangen. Ik doe dat doorgaans met taalge-
bruik. Of althans, met een bepaald soort taalgebruik dat 
we ‘framing’ noemen en dat het thema is van dit boekje. 
De ene is daarin al wat beter beslagen dan de andere – 
er zijn mensen die uiterst overtuigend zijn, en er zijn er 
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die dat minder zijn. Dit boekje dient om die lat wat gelij-
ker te leggen: de kansen voor zij die overtuigend zijn wat 
te verlagen, en degenen die wat minder goed zijn in het 
overtuigen van anderen enkele concrete vuistregels mee 
te geven.

We kunnen nu al één belangrijk punt op zak steken. 
Als ik jou ergens van overtuigd heb, dan zal jij doorgaans 
niet langer de indruk hebben dat jij mijn standpunt hebt 
overgenomen. Want het is jouw standpunt geworden. En 
je gaat de slogan ‘wij zeggen wat u denkt’ écht geloven. Ei-
genlijk dacht ik dat al, eigenlijk zat dat idee al lang in mijn 
hoofd, eigenlijk was de rol van wie me heeft overtuigd be-
perkt, een beetje zoals die van een vroedvrouw: jij hebt 
mij gewoon de juiste woorden gegeven om gedachten die 
ik al had een precieze vorm te geven. 

Als ik jou dát kan doen denken, dat je niet mijn woor-
den nazegt, maar wel jouw eigen woorden, dan heb ik ge-
wonnen. Want dan ben ik de dirigent geworden van wat 
en hoe jij spreekt, denkt en handelt. 

Twee opmerkingen 

Ik ga in de volgende hoofdstukjes de voornaamste eigen-
schappen van framing stapje voor stapje uitwerken en 
toelichten. Daarbij horen twee opmerkingen.

Ten eerste, in de hoofdstukken zal ik voorbeel-
den geven van frames. Die voorbeelden zijn 
gebaseerd op uitgebreide en langdurige ob-
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servaties van debatten online en offline, en ze 
hebben dus wel degelijk hun voeten in de grond 
van de realiteit. Maar het zijn en blijven voor-
beelden: de elementen die ik geef dienen als il-
lustratie en zijn op geen enkele manier exhaus-
tief. Dat betekent dat iedereen de frames die ik 
als voorbeeld geef nog verder kan uitwerken of 
aanpassen.

Ten tweede, ik ga het hebben over woorden. 
Maar let op: als ik het heb over woorden en wat 
ze allemaal aan betekenissen meezeulen, dan 
heb ik het altijd over woorden in een concreet 
gebruik, woorden en hun betekenissen zoals 
die worden gebruikt in debatten. De woorden 
staan er dus niet op hun eentje, zoals in een 
woordenboek. Het zijn gebruikte termen, en 
het is de gebruiksbetekenis ervan die het frame 
uitmaakt.

Deze twee opmerkingen kunnen wellicht een aantal mis-
verstanden helpen vermijden over wat nu volgt. We zijn 
nu klaar om naar de praktijk van frames en framing te 
kijken, en er wat van op te steken.
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Framing 

Laat ons vanaf het begin een misverstand uit de weg rui-
men. We horen de term framing bijna dagelijks, en vrij-
wel uitsluitend als een negatief begrip dat staat voor een 
verdraaiing van de werkelijkheid, van ‘spin’ en manipula-
tie. Als een politicus het heeft over ‘ik verzet me tegen de 
framing van dit voorval’, of ‘hier is sprake van framing’, 
dan verzet hij/zij zich tegen iets wat door hem/haar als 
een foute interpretatie wordt gezien. Daarnaast heeft de 
term framing in dit gebruik nog een andere impliciete 
dimensie: het is iets wat professionals doen, de spindoc-
tors, journalisten en communicatiedeskundigen die het 
publieke debat sturen. 

Er is niets, echt niets, negatiefs aan framing, en framing 
is ook geen speciale techniek waarvoor je bijzondere ken-
nis of deskundigheid nodig hebt. Want het gebruik van 
frames is een eigenschap van alle communicatie: als we 
communiceren, doen we dat altijd binnen een of meer 
‘frames’.1 Wij zijn dus evengoed experten inzake framing 
als de mensen die persberichten klaarmaken of Twitter-

1 Het standaardwerk hierover is Erving Goffman, Frame Analysis: 
An Essay on the Organization of Experience (New York: Harper 
& Row, 1974). Zie ook Jan Blommaert, Frames, formats en selfies 
(Berchem: EPO, 2018).
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campagnes ontwerpen. Frames zijn niets anders dan een 
reeks van betekeniselementen die we netjes en ordelijk 
moeten aaneenrijgen om een bepaalde – voor anderen 
duidelijke – betekenis door te geven. Frames zijn volstrekt 
normale sociale en culturele interpretatiepatronen die we 
activeren telkens we iets zeggen of horen, schrijven of le-
zen. Er is dus geen frameloze communicatie – iedereen 
framet er constant op los, en maar goed ook. Want als we 
dat niét zouden doen, dan zouden onze communicatie-
partners gewoon geen benul hebben van wat we willen 
zeggen.

In dit boekje is framing geen negatief begrip, het is een 
technische, beschrijvende term. En die term moet uitge-
legd worden, net omdat hij zo vaak op die eigenaardige 
manieren gebruikt wordt.

Een ingewikkelde mindmap 

Laat ons vertrekken van iets wat we al kennen: de mind-
map. Een frame is in wezen een wat ingewikkelder mind-
map, maar het principe van de mindmap kunnen we als 
vertrekpunt gebruiken. Zoals we weten is een mindmap 
een grafische weergave van dingen waar we een verband 
tussen zien. We vertrekken van één kernelement, leggen 
verbanden met andere elementen, en de mindmap helpt 
ons om die verbanden wat te ordenen. In het voorbeeld in 
figuur 1 is ‘universiteit’ het kernelement. De lijnen die er-
van weglopen, leiden ons naar dingen die ik als essentiële 
kenmerken van de universiteit zie: leren, wetenschap, ge-
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meenschap, economie, management, disciplines. Elk van 
die grote eigenschappen kan verder vertakt worden. ‘Le-
ren’, bijvoorbeeld, leidt ons naar ‘diploma’s’, ‘andere leer-
plaatsen’ en ‘wetenschap’, terwijl ‘management’ ons naar 
‘prestaties’, ‘efficiëntie’ en ‘kosten en baten’ leidt. ‘Presta-
ties’ en ‘efficiëntie’ leiden ons op hun beurt naar ‘evalu-
aties’.

Figuur 1: mindmap ‘universiteit’ ©Jan Blommaert

We zien hier een reeks van associaties die we meteen of 
na wat denkwerk maken in verband met een kernthema. 
Maar opgelet: er zit een orde in die associaties, met een 
soort van eerste lijn (‘leren’, ‘wetenschap’ en zo meer) en 
een tweede en derde lijn die daarvan afhangt (zoals het 
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begrip ‘evaluaties’ afhangt van ‘prestaties’ en ‘efficiëntie’, 
die op hun beurt afhangen van ‘management’). De asso-
ciaties zijn dus niet willekeurig, ze staan in een bepaalde 
orde.

Een mindmap wordt vaak gehanteerd met precies dat 
doel: wat orde scheppen in de verwarrende reeks associa-
ties die bij zowat elk woord dat we horen of lezen meteen 
wordt opgeroepen. Het is een manier om die reeks asso-
ciaties te organiseren.

Van woorden naar waarden 

Dit is een prima vertrekpunt om het over frames te heb-
ben. Want frames zijn net zo goed manieren waarop we 
de verwarrende werkelijkheid zullen organiseren en or-
denen. Maar zoals ik zei, frames zijn iets ingewikkelder 
dan gewone mindmaps. Mindmaps leggen in de eerste 
plaats verbanden tussen abstracte dingen, tussen ideeën 
die aan elkaar kunnen gekoppeld worden. Bij frames is 
het wat complexer. En wat nu volgt is het belangrijkste 
deel van dit boekje.

Frames vertrekken (net als mindmaps) van een concreet 
woord. Maar woorden zijn doorgaans niet neutraal, ze 
hebben een ‘kleur’ en roepen naast associaties (zoals in 
de mindmap) ook gevoelens op. Om een voorbeeld te ge-
ven uit de mindmap, ‘wetenschap’ is iets wat ik als posi-
tief ervaar in verband met universiteiten. ‘Management’ 
daarentegen – de huidige meet-, winst- en evaluatiecul-
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tuur die het beheer van universiteiten domineert – is iets 
wat ik als negatief ervaar.

Die gevoelens zijn in feite morele evaluaties: ik vind 
wetenschap niet alleen een positieve eigenschap van uni-
versiteiten, maar ik ken wetenschap ook een grote, alge-
mene, positieve waarde toe. Ik vind wetenschap een ding 
van waarde, en het beoefenen van wetenschap valt binnen 
mijn waardepatroon. Maar de managementcultuur vind 
ik niet alleen een negatieve eigenschap van universiteiten, 
maar ook een ding dat de samenleving eerder hindert dan 
helpt. Ik vind het iets van weinig waarde, en het botst met 
mijn waarden. Beide woorden zijn door mij moreel geë-
valueerd. Ik ben in staat om er heftige emoties op los te 
laten. Want wat moreel is, is ook emotioneel.

Dit soort evaluaties hebben we voor een enorme reeks 
woorden, ook al klinken ze neutraal. Veel van die eva-
luaties zijn wijdverspreid en conventioneel. Neem nu het 
woord ‘werk’ in de zin van ‘werk hebben’. De conventio-
nele morele richting (de ‘indexicale vector’ in technisch 
taalgebruik) is positief: de meeste mensen vinden dat 
werk een goede zaak is. Het tegendeel ervan, ‘werkloos’, is 
dan uiteraard negatief. En zo krijgen we een eerste niveau 
van framing, een moreel niveau. We kunnen het zo voor-
stellen (figuur 2):

WERK  GOED WERKLOOS  SLECHT

Figuur 2
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Dit is een cruciale stap. Als ik ervoor kan zorgen dat jij 
in het woord ‘werk’ vooral positieve waarden kunt zien, 
dan heb ik je al overtuigd. Want al de rest ligt voor de 
hand. We kunnen namelijk beginnen mindmappen, en elk 
woord dat we kunnen vasthaken aan ‘werk’ zal een posi-
tieve klank krijgen, terwijl elk woord dat we aan ‘werk-
loos’ kunnen vasthaken meteen negatief klinkt. Voor wat 
betreft ‘werk’ krijgen we dan een dergelijk veld van woor-
den (figuur 3):

WERK  GOED

- inkomen
- welvaart
- nuttig
- goed voor iedereen
- actief, productief
- bijdragen aan de samenleving
- iets doen met je leven

Figuur 3

Als we het over ‘werk’ hebben, dan zullen we de woorden 
uit dat veld vaak gebruiken. We zullen zeggen dat werken 
gelijkstaat aan ‘iets doen met je leven’, je ‘inkomen’ verze-
kert, en jou een ‘actief ’ en ‘productief ’ persoon maakt die 
‘bijdraagt aan de samenleving’. ‘Werkloos’ wordt uiter-
aard als het tegendeel hiervan ingekleurd: wie ‘niet werkt’ 
is ‘nutteloos’, ‘doet niets met zijn leven’ enzovoort. 
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Van woorden naar daden 

En daar stopt het niet, want net zoals bij de mindmap 
kunnen we aan die positieve associaties nog verdere din-
gen koppelen. Bijvoorbeeld: handelingen die ‘werk’ ten 
goede komen; handelingen die het werk bevorderen en 
stimuleren, zijn goed. En ook daarop kan ik verder wer-
ken en concrete maatregelen die dat tweede veld van 
‘werk’ ten goede komen, voorstellen als goed (figuur 4):

WERK  GOED

- inkomen
- welvaart
- nuttig
- goed voor iedereen
- actief, productief
- bijdragen aan de samenleving
- iets doen met je leven

- werk geven, banen scheppen
- activering, flexibilisering
- werkloosheid sanctioneren

- beheersing loonkosten
- taxshift, fiscale voordelen voor bedrijven
- beperking werkloosheidsuitkeringen in de tijd
- uitholling van de invloed van de vakbonden
- flexibilisering van de arbeidsmarkt

Figuur 4
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Als we nu van figuur 4 teruggaan naar figuur 2, zien 
we al hoe framing in essentie werkt: het werkt verklarend, 
het schept een logica waarbij elk stukje kan uitgelegd en 
gemotiveerd worden aan de hand van de andere stukjes 
die allemaal ‘goed’ zijn. Ik kan nu de flexibilisering van de 
arbeidsmarkt uitleggen als iets wat banen schept. En een 
baan hebben maakt mensen actief en productief – dus dat 
is goed. Wie zich daartegen verzet is slecht, want wie kan 
hier nu tégen zijn? 

Van woorden naar mensen 

Dat laatste zinnetje brengt ons naar de volgende stap. We 
hebben al twee belangrijke dingen gezien over frames: 

(1)  ze zijn gebaseerd op een morele evaluatie; 
en 

(2) ze houden ook een logica van handelen in. 

Bovendien 

(3) leggen ze ook identiteiten vast. 

De waarden die we met ‘werk’ associëren gaan we niet 
alleen betrekken op dingen die we doen; we betrekken ze 
ook op dingen die we zijn. Concreet: wie ‘werkt’ is goed 
als persoon, ‘nuttig’ en ‘productief ’. Maar ook: wie werk 
geeft is goed, en wie maatregelen neemt om werkgevers te 
stimuleren is eveneens goed. Aan zulke personen worden 
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allerhande goede identiteitskenmerken toegeschreven: 
werkende mensen zijn doorgaans ‘hard-werkende men-
sen’, die zich ‘verantwoordelijk’ en ‘plichtsbewust’ gedra-
gen, en uiteindelijk gewoon de ‘normale’ mensen zijn in 
onze samenleving.

Net zoals voor de handelingen kunnen we die identi-
teiten ook nog wat verder uitwerken en concreter maken. 
Werkgevers/ondernemers, bijvoorbeeld, zijn goede men-
sen. Hardwerkende Vlamingen, in dienst of zelfstandig, 
zijn dat ook. En beleidsmensen of partijen die werk willen 
bevorderen of het als een prioriteit voorstellen zullen ook 
wel goed zijn. Want alles wat we nog in dit schema kun-
nen bijschrijven, krijgt dezelfde morele evaluatie toege-
kend: dit is allemaal goed. En alles wat we als tegengesteld 
hieraan kunnen voorstellen, is slecht (figuur 5):

WERK  GOED

Associaties
- inkomen
- welvaart
- nuttig
- goed voor iedereen
- actief, productief
- bijdragen aan de samenleving
- iets doen met je leven
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Handelingen
- werk geven, banen scheppen
- activering, flexibilisering
- werkloosheid sanctioneren

- beheersing loonkosten
- taxshift, fiscale voordelen voor bedrijven
- beperking werkloosheidsuitkeringen in de tijd
- uitholling van de invloed van de vakbonden
- flexibilisering van de arbeidsmarkt

Identiteiten
- hardwerkend
- plichtsbewust
- verantwoordelijk
- nuchter, zakelijk
- NORMAAL

- werkgevers/ondernemers
- hardwerkende mensen
- politici/partijen die werk bevorderen

Figuur 5

We gaan dus van woorden naar waarden, van woorden 
naar daden, en van woorden naar mensen. Of nog: we 
vertrekken van een woord dat een morele evaluatie krijgt, 
vervolgens met een reeks van andere termen wordt ge-
associeerd, met een reeks van handelingen, en met een 
reeks van identiteiten. Om dat alles nog eens netjes samen 
te vatten: hier is het compleet frame van ‘werk’ (figuur 6):
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Morele richting

WERK  GOED

Associaties
- inkomen
- welvaart
- nuttig
- goed voor iedereen
- actief, productief
- bijdragen aan de samenleving
- iets doen met je leven

Handelingen
- werk geven, banen scheppen
- activering, flexibilisering
- werkloosheid sanctioneren

- beheersing loonkosten
- taxshift, fiscale voordelen voor bedrijven
- beperking werkloosheidsuitkeringen in de tijd
- uitholling van de invloed van de vakbonden
- flexibilisering van de arbeidsmarkt

Identiteiten
- hardwerkend
- plichtsbewust
- verantwoordelijk
- nuchter, zakelijk
- NORMAAL
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- werkgevers/ondernemers
- hardwerkende mensen
- politici/partijen die werk bevorderen

Figuur 6: het complete frame van ‘werk’

Probeer het zelf 

Aan de hand van dit schema kun je nu zelf een nagenoeg 
eindeloze reeks oefeningen maken waarbij je vertrekt 
van een bepaald woord, en vervolgens de verschillende 
stappen zet. Je onderzoekt de doorsnee morele richting 
van dat woord, de dingen waarmee het frequent wordt 
geassocieerd, de daden die je eraan kunt koppelen en de 
identiteiten die daarmee in verband worden gebracht. Je 
kunt het uittesten met voor de hand liggende dingen zo-
als ‘migratie’ of ‘veiligheid’. Maar probeer ook wat meer 
alledaagse termen in een frame te plaatsen, zoals ‘gezond-
heid’, ‘sparen’ of ‘autosalon’.

Het zal je snel opvallen dat het moeilijkste punt in de oe-
fening de eerste stap is: het bepalen van de morele rich-
ting van een woord. Want net daarover gaat heel veel 
van het publieke debat: of woorden moreel goed dan wel 
slecht moeten begrepen worden. Ik kom daar later nog 
uitgebreider op terug. Eens die strijd beslecht is, dan zien 
we welke enorme gevolgen dat heeft. Uit die morele be-
paling volgt een reusachtige reeks van andere elementen 
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die eraan vastgeknoopt kunnen worden, en die je als een 
argument kunt gebruiken door het ene met het andere te 
vervlechten.

Dat is meteen ook de verklaring waarom we in het pu-
blieke debat een grote voorkeur zien voor gepolariseer-
de begrippen. Het bepalen van de grote morele richting 
is een stuk moeilijker voor een begrip dat doorgaans 
als neutraal en simpel wordt beschouwd – het woordje 
‘persoon’ bijvoorbeeld – dan voor een begrip dat al een 
uitgesproken kleur heeft. In de nieuwe mediaomgeving 
waarin we nu leven, zijn we voortdurend op zoek naar 
clickbait-woorden. Ook daarop kom ik later nog terug.

We spreken dus niet gewoon over de ‘klimaatzaak’ of 
zelfs de ‘klimaatproblematiek’, wel over de ‘klimaatcatas-
trofe’. Een ongemak of probleem wordt voorgesteld als een 
‘kwaal’, een ‘gesel’, een ‘kankergezwel’, een ‘ramp’ of een 
‘kwelling’. Een overtreding van een regel als een ‘misdaad’, 
als een ‘schande’ of een ‘-gate’ (zoals visagate), een ‘aan-
slag op onze democratie’ of op ‘onze waarden en normen’, 
liefst met superlatieven en extreme adjectieven erbij (on-
gelooflijk, dramatisch, hallucinant, huiveringwekkend, er 
zijn geen woorden voor …). Als politici een ‘debat’ willen, 
is dat alles wat nodig is: zeg iets in extreme bewoordingen 
die geen nuances toelaten maar pakken emoties losma-
ken, en het debat trekt zich prompt op gang.

Het omgekeerde is eveneens waar: als we begrijpen dat 
bepaalde termen negatief zullen beoordeeld worden, dan 
gebruiken we eufemismen – verzachtende en omfloerste 
termen. Het ‘ontslaan’ van honderden werknemers (iets 
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wat niet veel mensen positief vinden) noemen we liefst 
‘rationalisering’, ‘reorganisatie’ of ‘herstructurering’ met 
‘personeelsherschikkingen’. Tegen de ontslagen werk-
nemer zeg je ook niet ‘we gooien je eruit’, maar wel ‘we 
moeten je jammer genoeg laten gaan’, zodat het lijkt als-
of de ontslagen werknemer alsnog zijn zin krijgt en mag 
gaan. Het invoeren van minderwaardige arbeidscontrac-
ten, flexwerk en bijklussen na het pensioen noemen we 
de ‘modernisering van de arbeidsmarkt’, want wie wilt er 
nu verouderd zijn? En een aankoop die nadien veel winst 
moet opleveren krijgt het etiket opgeplakt van een ‘inves-
tering’, iets wat we associëren met ‘beleggen’, en zo met 
‘sparen’, wat daardoor redelijk oké klinkt.2

In beide richtingen zien we hetzelfde: we zijn wel de-
gelijk bewust van het feit dat woorden niet neutraal zijn 
maar een kleur hebben, en dat we die kleur soms moeten 
accentueren en op andere momenten laten vervagen om 
mensen te overtuigen. Hoe dat concreet in zijn werk gaat 
zal ik in de volgende hoofdstukken illustreren.

2 Dit soort herformuleringen, waarin een heel frame wordt ver-
anderd, stond centraal in Let op je woorden (Berchem: EPO, 
2016).



29

pr
o

b
ee

r 
h

et
 z

el
fMaak enkele oefenframes.



30

pr
o

b
ee

r 
h

et
 z

el
f



31

Framing in actie: een nieuw frame maken 

Marrakesh 

Begin december 2018 ging de Belgische politiek in een 
soort van meltdown. De grootste coalitiepartij N-VA, die 
met Theo Francken ook een opvallende staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie in de regering had, verzette zich 
plots tegen de goedkeuring van het Global Compact on 
Migration van de VN. Deze grote overeenkomst, waarin 
bijna tweehonderd landen betrokken waren, was bedoeld 
om een internationaal kader te scheppen voor wat – zeker 
in West-Europa – als een ‘migratiecrisis’ werd beschouwd 
(noteer het gepolariseerde woord ‘-crisis’). En België had 
vlijtig meegewerkt aan de onderhandelingen rond die 
overeenkomst. Maar plots gooide de N-VA fundamentele 
bezwaren op tafel tegen het Global Compact dat in de-
cember zou worden ondertekend in de Marokkaanse stad 
Marrakesh. Dit botste met de standpunten van de andere 
coalitiepartijen, en de N-VA verliet de regering-Michel.

Het njet van de N-VA werd netjes in woorden gegoten. 
Francken had op Facebook zijn verzet tegen het Global 
Compact al uitgebreid toegelicht:

‘De gedachte dat Vlamingen zelf moeten kun-
nen beslissen over hun toekomst, behoort tot 
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het DNA van onze partij. Daarom ijveren wij 
voor Vlaamse zelfstandigheid, via een confe-
deraal bestuursmodel. Dat idee van soeverei-
niteit geldt niet alleen binnen België. (…) Wij 
moeten ijveren voor een migratieomwenteling 
op Europees vlak, waarbij de lidstaten opnieuw 
zelf over hun migratiebeleid kunnen beslissen.’ 
(De Standaard, 7 december 2018.)

Francken had het Global Compact ook al gelijkgesteld 
met een ‘opengrenzenbeleid’ dat haaks stond op zijn vi-
sie, een visie waarin sterkere buitengrenzen centraal ston-
den. Tijdens een druk bijgewoonde persconferentie gaf 
N-VA-voorzitter Bart De Wever er ook nog een catchword 
voor:

‘We hebben duidelijk gezegd dat we geen re-
gering steunen die dit pact goedkeurt. Als de 
regering ons land wil binden in Marrakesh, dan 
zullen wij dat dus niet aanvaarden. Charles Mi-
chel zal dan morgen in Melsbroek opstijgen als 
premier van de Zweedse regering, maar hij zal 
landen als premier van de Marrekechcoalitie.’ 
(Het Laatste Nieuws, 8 december 2018.)

Hij legde ook uit waarom: 

‘Dit raakt immers de kern van onze partij, van 
onze overtuiging. Wij zijn niet tegen migran-
ten, of tegen migratie. Wij zijn wel tegen de hui-
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dige Europese migratiechaos. Bovenop de cha-
os dit pact aanvaarden, is echt niet mogelijk. In 
het parlement bestaat daarvoor misschien wel 
brede steun, maar bij de bevolking is die er vol-
gens ons helemaal niet.’ (Het Laatste Nieuws, 8 
december 2018.)

Marrakesh, Marrakesh, Marrakesh: in de dagen die volg-
den op deze persconferentie hoorden en lazen we het 
woord duizenden keren. De N-VA deed enorme inspan-
ningen via sociale media en massamedia om de term en 
zijn afgeleiden te verspreiden (Marrakeshregering, Mar-
rakeshbeleid, Marrakeshpartijen enzovoort). En de mas-
samedia en het publiek op de sociale media namen de 
term gretig over. De hashtag #Marrakesh ging viraal. Het 
gebruik van het woord ‘Marrakesh’ was een poging om 
een nieuw frame te bouwen. En het voordeel van een der-
gelijke framing kennen we al: als ik je kan doen spreken 
binnen mijn frame, dan heb ik je overtuigd.

Het frame 

Laat ons het Marrakeshframe even van naderbij bekijken. 
Maar eerst moet ik terugkeren naar een algemene op-
merking die ik eerder heb gemaakt. In een tijd van soci-
ale media moet communicatie vooral clickbait opleveren: 
woorden of beelden die je in een flits kunt opmerken en 
meteen liken of sharen. Om ons even tot woorden te be-
perken, het clickbait-woord moet een hele reeks van beel-
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den en gedachten samenvatten, waardoor je die uitgebrei-
de uitleg niet meer hoeft te geven – dat ene woord zegt 
het allemaal. ‘Brexit’ is hiervan een uitstekend voorbeeld: 
het woord staat in realiteit voor uiteenlopende kwesties 
en standpunten, toch suggereert het opperste duidelijk-
heid. ‘Brexit is brexit’ en daarmee uit. Het is, kortom, niet 
alleen een clickbait-woord maar ook een frame.

Politici doen enorme inspanningen om dergelijke click-
bait-woorden te verzinnen, en journalisten zijn er gek op. 
In het geciteerde fragment van Bart De Wever zien we niet 
één maar twee zulke termen: er is ‘Marrakesh’ natuurlijk, 
maar er is ook ‘de Zweedse coalitie’ – evengoed een term 
die een hele wereld van betekenissen moest samenvatten. 
De Zweedse coalitie was een coalitie waarvan de N-VA 
deel uitmaakte en die alles uitdroeg waarvoor die partij 
stond, de Marrakeshcoalitie was dat niet.

Je ziet hoe De Wever hier probeert een klassiek frame te 
bouwen, eentje zoals degene die we in het vorige hoofd-
stuk hebben ontmoet. Er is een simpele tegenstelling in 
morele richting tussen de Zweedse regering (GOED) 
en de Marrakeshregering (SLECHT). Ik ga dat Marra-
keshframe nu iets dieper uitwerken.

De grote morele richting kennen we al: ‘Marrakesh’ (in 
al zijn afgeleiden) is slecht. Ook de associaties ervan lig-
gen voor de hand. Marrakesh moest staan voor het soort 
van opengrenzenbeleid dat Francken en zijn partijgeno-
ten verfoeien en voortdurend meenden te bespeuren in 
de standpunten van anderen. Het stond ook voor een 
‘migratiechaos’, een migratiebeleid dat elke ambitie inza-
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ke beheersbaarheid opgaf. En het stond voor een verlies 
aan soevereiniteit, want niet België zou de teugels van dit 
nieuwe migratiebeleid in handen hebben, maar wel een 
internationale organisatie. En die vorm van internationa-
le bevoegdheidsverdeling – zo maakte De Wever duidelijk 
– genoot niet de steun van de Vlamingen, waardoor het 
nooit een democratisch draagvlak zou hebben.

We kunnen dit frame dus al een eerste invulling geven:

Marrakesh  SLECHT
- open grenzen
- migratiechaos, onbeheersbaarheid
- verlies van soevereiniteit
- ondemocratisch

Figuur 7

De volgende stap gaat over handelingen die binnen het 
frame kunnen gepast worden. Ook hier is de oefening 
eenvoudig, want de N-VA-leden waren bepaald helder in 
wat ze zagen als foute handelingen. In honderden berich-
ten werd de houding van de N-VA verdedigd door te wij-
zen op het feit dat via het Global Compact ‘zomaar ieder-
een binnengelaten’ kon worden in ons land (inbegrepen, 
in de ogen van sommigen, ‘miljoenen’ straatarme Afri-
kanen). Dit werd dan meteen gekoppeld aan een groot 
‘gevaar’ voor ‘ons’, en de slechte Marrakeshregering was 
gewoonweg onverantwoord als ze de bevolking aan der-
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gelijke dreigingen zou blootstellen. Een derde punt was 
uiteraard dat wat aan het verlies van soevereiniteit kon 
gekoppeld worden: als ons land in het Global Compact 
zou stappen, dan zouden ‘we de macht uit handen geven’ 
en dus ‘machteloos’ als slachtoffer van een enorme migra-
tiegolf achterblijven. Over de kracht van dat laatste punt 
zal ik het in het volgende hoofdstuk hebben. Maar we 
kunnen intussen het frame verder vormgeven (figuur 8):

Marrakesh  SLECHT
- open grenzen
- migratiechaos, onbeheersbaarheid
- verlies van soevereiniteit
- ondemocratisch

- zomaar iedereen toelaten
- ons volk aan gevaar blootstellen
- onze macht uit handen geven

Figuur 8

En dan komen de identiteiten: wie zijn degenen die we 
binnen dit slechte frame kunnen plaatsen? Ook hier wa-
ren de N-VA’ers duidelijk. Uiteraard was de regering-Mi-
chel (of wat ervan overbleef) de grote schuldige, vandaar 
dat ze meteen het etiket ‘Marrakeshcoalitie’ opgeplakt 
kreeg. Maar daar hield het niet op. De andere partijen – 
zowel die van de vroegere meerderheid als die van de op-
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positie – waren eveneens het Global Compact genegen en 
konden daarom in dezelfde categorie geplaatst worden. 
De grote internationale organisaties ook: het pact was 
opgezet door de VN en werd door de meerderheid van 
de EU-lidstaten gesteund. Ook grote ngo’s (zoals Artsen 
Zonder Grenzen) droegen schuld, want zij waren al jaren 
bezig met de opvang van vluchtelingen tegen de zin van 
beleidsmensen zoals Theo Francken. En ten slotte ston-
den ook de migranten vanzelfsprekend aan de foute kant, 
want zij hadden alle baat bij het Global Compact, en zijn 
(ondanks beweringen van het tegendeel) niet echt het fa-
voriete volkje van de N-VA. 

Het frame is nu compleet (figuur 9):

Morele richting

Marrakesh  SLECHT

Associaties
- open grenzen
- migratiechaos, onbeheersbaarheid
- verlies van soevereiniteit
- ondemocratisch

Handelingen
- zomaar iedereen toelaten
- ons volk aan gevaar blootstellen
- onze macht uit handen geven
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Identiteiten
- regering-Michel
- andere partijen in coalitie en oppositie
- internationale organisaties: VN, EU, ngo’s
- migranten

Figuur 9

Zoals we al weten schept dit frame een logica die een be-
paald soort argumentatie mogelijk maakt en waarbinnen 
de verschillende elementen kunnen gebruikt worden als 
motivatie voor andere elementen. Het doelbewust maken 
van een dergelijk frame heeft een duidelijke functie: zo-
veel mogelijk mensen dit woord laten gebruiken, met in 
het kielzog ervan de hele inhoud van het frame. Het dient 
om mensen te overtuigen. Ik sta er telkens weer over ver-
baasd hoe graag en gretig journalisten en politieke com-
mentatoren in dit spel opgaan.

Een mislukte poging 

Toch bleef ‘Marrakesh’ niet hangen. Gedurende enkele 
weken was het niet weg te branden uit de berichtgeving 
en de discussies op sociale media. Dan stierf het een zach-
te dood, want andere thema’s gingen snel het middenveld 
van de actualiteit domineren. Het was een mislukte po-
ging om een frame te scheppen dat achteraf in de ver-
kiezingscampagnes in sloganvorm herbruikt kon worden. 
De poging was trouwens nogal houterig en geforceerd, 
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want het plotse saturatiebombardement van het woord 
‘Marrakesh’ werkte bij velen op de lachspieren. Iedereen 
had het op sociale media over ‘Marrakeshkoekjes’, ‘Mar-
rakeshfrieten’, ‘Marrakeshschoenen’ en zo meer, allemaal 
vergezeld van royale hoeveelheden schaterlachende emo-
ticons. Frames werken nu eenmaal best als ze niet uit het 
niets gemaakt worden, maar als ze al een leven hebben 
gehad in de common sense. Meer daarover later.

Dat mag ons evenwel niet blind maken voor het feit dat 
frames echt, met opzet en doelbewust worden gemaakt. 
Ik heb de ‘brexit’ al vermeld, maar ook de ‘MAGA’ van 
Trump (make America great again) en zijn ‘wall’ (de muur 
op de grens tussen de VS en Mexico) zijn voorbeelden 
van goedgemaakte frames die ook een groot succes zijn 
geworden. We zien in het voorbeeld van ‘Marrakesh’ hoe 
frames wapens zijn die worden ingezet in de politieke 
strijd en mensen moeten aanzetten tot echo’s en eindelo-
ze toepassing in gesprekken met anderen. ‘U zegt wat wij 
denken’ – dat is de inzet van een frameconstructie zoals 
die we hier hebben besproken.

Probeer het zelf 

Omdat frames dingen zijn die we altijd hanteren wanneer 
we met anderen communiceren, kunnen we uitgebreid 
oefenen. Probeer zelf eens een frame te maken met men-
sen met wie je frequent contact hebt. En ga misschien ook 
even na welke frames je al zelf hebt gemaakt, en die door 
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anderen zijn overgenomen – je gezinsleden, vrienden, le-
den, leerlingen in de klas, collega’s. 

Je zult wellicht verbaasd staan over het resultaat. Want 
in elk sociaal milieu heb je bepaalde dingen die een soort 
van ‘codetaal’ vormen – een enkel woord dat een hele we-
reld van betekenissen oproept en dat als zodanig in heel 
wat situaties bruikbaar is, begrijpelijk voor zij die de code 
kennen. Ik geef een fictief voorbeeld. Je hebt een collega 
op het werk die we ‘Bert’ noemen. Bert is niet de hardste 
werker, hij is iemand die er graag de kantjes afloopt en 
ook het talent heeft om zich te gepasten tijde onzichtbaar 
te maken zodat anderen zijn klussen moeten opknap-
pen. Het is niet ondenkbaar dat Berts collega’s de naam 
Bert zelf als een frame gebruiken en aan elkaar vragen 
‘ben jij Bert misschien?’, als iemand aan een opdracht wil 
ontsnappen of het werk wat te licht opneemt. In andere 
gevallen kun je zeggen ‘ik ga een Bertje doen’ als je zelf 
niet veel zin hebt in het werk of de indruk hebt dat er al 
voldoende is gepresteerd voor vandaag.

Het is op die manier dat we ontdekken dat onze wereld 
vol met frames zit, dat we er voortdurend op los framen, 
en dat dit best normaal is, zelfs belangrijk. Het is via 
frames dat we gemeenschappen maken, grote zowel als 
kleine. Het is, bijvoorbeeld, de codetaal rond Bert die col-
lega’s een gevoel geeft van samenhang. Telkens als iemand 
het woord Bert gebruikt, begrijpen de anderen onmiddel-
lijk wat dat woord inhoudt. Frames zijn de smeerolie in de 
mechaniek van ons sociale leven.
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Framing in actie: een bestaand frame 
gebruiken 

We hebben gezien dat een frame uit het niets maken be-
hoorlijk moeilijk is. En we zagen ook dat het gebruiken 
van moreel en emotioneel gekleurde termen daarbij kan 
helpen. Als we in ons frame kunnen bouwen op iets wat 
al bestaat – een uitgesproken morele evaluatie die we hoe 
dan ook al vaak hebben gevormd voor bepaalde termen 
– is de taak wat minder moeilijk. Want dan kunnen we 
het frame laten meedrijven op de morele en emotionele 
golven die dat soort woorden veroorzaakt. 

De argumentatie die we vanuit dat frame willen orga-
niseren wordt zo ‘een kwestie van gezond verstand’, een 
aaneenschakeling van voor de hand liggende stappen die, 
in sommige gevallen, ingewikkelde zaken plots eenvou-
dig kunnen voorstellen. Een voorbeeld.

Wij staan machteloos 

In maart 2017 ging de publieke opinie in Vlaanderen he-
lemaal over de rooie. De aanleiding was een krantenarti-
kel dat als volgt begon:

‘Een groep krakers verblijft sinds enkele we-
ken in het huis van een Gents koppel dat in het 
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buitenland werkt. “We zijn radeloos”, klinkt het 
op Facebook. Burgemeester Termont reageer-
de woedend, maar staat machteloos. Open Vld 
wil kraken per wet snel strafbaar te maken.’ (De 
Standaard, 10 maart 2017.)

‘Radeloos’, ‘machteloos’: zo omschreef de journalist de ge-
voelens van de huiseigenaars en van de autoriteiten. Meer 
bepaald:

‘De eigenaars voelen zich machteloos. Het 
koppel verwittigde de politie en nam een ad-
vocaat onder de arm. Die begrijpt niet dat de 
politie nog altijd niet heeft ingegrepen. “De 
politie heeft een pv [proces-verbaal, JB] opge-
steld maar kan de krakers naar eigen zeggen 
niet buitenzetten omdat kraken an sich geen 
strafbaar feit is. Dat lijkt me bizar: ze hebben 
wel degelijk ingebroken. Bovendien gaat het 
niet om een leegstaand pand. Mijn cliënten 
staan er gedomicilieerd”, aldus advocaat Hen-
ri Nottenbaert. (…) Toch heeft de politie een 
rechterlijk bevel nodig om in te grijpen. “Wij 
mogen alleen ingrijpen als mensen in nood 
zijn. Hier is dat niet het geval, want het kop-
pel zit in het buitenland. Maar we hebben alle 
begrip voor hen en zijn zelf al enkele malen in 
het huis langs geweest. Meer kunnen we voor-
lopig niet doen. Samen met de stad zoeken we 
zo mogelijk naar een oplossing. We laten hen 
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niet in de kou staan.”’ (De Standaard, 10 maart 
2017.)

De krakers (die achteraf ook nog eens Roma bleken te 
zijn) waren dus niet zo makkelijk het huis uit te zetten, 
want de wet liet dat niet meteen toe. De Roma zou-
den pas in juli het pand verlaten. Ondervraagd over de 
toestand gaf de eigenaar lucht aan zijn onzekerheid en 
angst:

‘Het gaat om een of meerdere Romagezin-
nen, in totaal elf volwassenen, hun kinderen 
en een hond’, vertelt X aan de telefoon, vanuit 
Vietnam. “Wat ze daar precies uitspoken, we-
ten we niet. Onze buurvrouw hoort gehamer 
en getimmer. En ze komen regelmatig buiten 
met planken. We vrezen dat ze er een boeltje 
van maken. Onze nieuwe meubels staan daar 
al. Er is water, elektriciteit en een oude kachel. 
We weten niet of die nog werkt, dus de kans op 
brandgevaar is zeer groot.”’ (De Standaard, 10 
maart 2017.)

In dit vrij korte artikel stonden vier titels: één hoofdtitel 
en drie tussentitels. Ik geef ze in volgorde:

Hoofdtitel: Gents koppel krijgt krakers niet uit 
huis: ‘We zijn radeloos’
Tussentitels: Machteloos

Woedende burgemeester



46

Lachaert: ‘Komaf maken met absurde situa-
tie’ (Lachaert is een lokaal liberaal politicus, 
JB)

Radeloos-machteloos-woedend-absurd: hier hebben we de 
moreel uitgesproken termen die we eerder hebben bespro-
ken. Het zijn termen die niet meteen een politieke kleur 
hebben, maar verwijzen naar gevoelens die ons allemaal wel 
bekend zijn. De termen vormen dus een bestaand frame.

Het effect van hun gebruik in dit artikel was te voor-
zien. Honderden, duizenden sociale mediaberichten her-
haalden die termen, de morele richting en de emoties 
die ze uitdroegen; ze kankerden over dit ‘apenland’ waar 
‘inbraak’ onbestraft bleef en waar niemand nog veilig was 
voor Romakrakers – ‘die alles mogen’. In geen tijd kwamen 
er ‘steunacties’ van mensen die besloten om de krakers 
hardhandig de straat op te zetten, met opstootjes rond het 
huis die voor de politie erg ongelegen kwamen, want agen-
ten moesten de krakers beschermen tegen de volkswoede.

Het debat wordt eenvoudig gemaakt 

Vooral de term ‘machteloos’ kwam vaak voor, omdat 
machteloosheid op de huiseigenaars van toepassing was, 
maar evengoed op de politie en de overheid die op ba-
sis van de wet niet tot kordate actie mochten overgaan. 
‘Machteloos’ werd het dominante frame in de discussies.

Dat frame is dat van de machteloze burger (een hard-
werkende autochtoon die gespaard heeft en een huis 
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heeft gekocht) en met twee vijanden geconfronteerd 
wordt. 

Eén: een reeks ‘foute’ wetten en een rechtsmo-
del dat ‘niet werkt’, waardoor we machteloos 
staan tegenover het onrecht dat we ervaren. 

Twee: de slechte allochtoon die antisoci-
aal zijn zin doet en dingen ‘afpakt van ons’ en 
daarmee ongestraft wegkomt, waardoor we op-
nieuw machteloos achterblijven.

Dat frame stuurt zowat iedereen in de richting van ‘hoe 
zou je zelf zijn?’-argumenten. Elk van ons kan in dat 
frame zichzelf herkennen – want machteloos voelen we 
ons allemaal wel meer dan eens. Frustraties over een 
slecht werkende overheid zijn een evergreen in alledaagse 
discussies, en de oude wijsheid ‘het recht is krom’ (met 
‘wereldvreemde rechters’) wordt ook door beleidsmensen 
gedeeld.

Dat heeft dan twee effecten:

1. De discussies verlopen bij uitstek emotio-
neel, want ze vertrekken van hoe wij ons in 
een vergelijkbare situatie zouden voelen.

2. Het formele kader van wettelijkheid en zo 
meer wordt voortdurend aangevallen, want 
die wettelijkheid functioneert toch niet.

En dus gingen duizenden mensen hun eigen standpunt 
tot een rechtsgeldig feit verheffen (‘dit is inbraak, geen 
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kraak’ enzovoort). Noteer terzijde dat dit een debatgenre 
op zich is geworden: het benoemen van de eigen erger-
nissen als misdrijven, en dat dit een genre is dat het pu-
blieke debat ernstig vervuilt. De hoeveelheid argumenten 
van dat soort was in dit debat gewoonweg niet te tellen. 
Tegenargumenten die wezen op het procedurele kader en 
de wet werden weggehoond (‘de flikken doen toch niks’, 
‘ze zijn bang van die Roma in Gent’, ‘er moet een nieuwe 
wet komen’). En de verwarring tussen feit en opinie was 
compleet: elk feit werd als opinie weggezet, en elke opinie 
moest als feit gelden.

We kregen dus snel een publieke opinie die in een en 
dezelfde richting dacht en keek: de huiseigenaars waren 
slachtoffers, de Roma waren misdadigers, en de over-
heid moest dit eenvoudige denkbeeld overnemen en de 
Roma meteen uitzetten. Hier zien we hoe krachtige mo-
reel-emotionele frames ingewikkelde dingen kunnen ver-
eenvoudigen. Want ingewikkeld was de zaak echt wel. 

De bestaande wetgeving op kraken was verweven met 
een aantal grote juridische en politieke thema’s. Er is na-
tuurlijk de kwestie van het private eigendom en de on-
schendbaarheid van de woonst, maar er is ook de kwestie 
van het recht op wonen, die van de leegstand en wat nog 
allemaal. Dat zorgde voor een complexe wet die stelde dat 
kraken op zich niet strafbaar was als het kraakpand niet 
bewoond was, en dat krakers dus niet meteen manu mili-
tari op straat konden worden gezet, laat staan dat de over-
heid ze als inbrekers kon behandelen. Maar dat maakte 
de eigenaars helemaal niet ‘machteloos’, want er waren 
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een hele reeks rechtsmiddelen beschikbaar die het kraak-
pand, via een uitspraak van een rechter, opnieuw konden 
vrijmaken. De eigenaars van het Gentse kraakpand had-
den dergelijke stappen ook al gezet. In wezen sloeg hun 
machteloosheid dus, concreet, op het feit dat ze niet bij 
machte waren de krakers meteen het huis uit te zetten. Ze 
moesten de stappen van de wet volgen.

Maar zoals gezegd: het gebruikte frame zorgde ervoor 
dat die complexe zaak snel een heldere zwart-witstruc-
tuur kreeg. Het frame van ‘machteloosheid’ werd via vele 
duizenden echo’s en uitwerkingen tot publieke opinie ge-
transformeerd. En surfend op dit golfje kregen we, onver-
mijdelijk, de politiek van het ‘gezond verstand’. Plots bleek 
er een wetsvoorstel te bestaan, al jaren oud, dat verre-
gaand was en élke vorm van kraken strafbaar stelde. In dat 
voorstel werd het recht op wonen volledig ondergeschikt 
gemaakt aan het private eigendom, ook bij leegstand. 

Nu kon dat radicale voorstel worden voorgesteld als de 
oplossing voor dit concrete geval, waarover iedereen woest 
was. En ineens werd dit voorstel niet langer gezien als ui-
termate repressief en als een bedreiging voor fundamentele 
vrijheden (wat tevoren wel het geval was en de reden was 
waarom het voorstel nog steeds geen wet was), maar sim-
pelweg een teken van ‘gezond verstand’ en een instrument 
dat die machteloze burger ‘beter beschermt’. Wat tevoren 
niet aanvaardbaar was, werd nu een politiek godsgeschenk. 
En dus werd de wet aangepast (zij het niet in de radicale 
zin van het oude voorstel). De morele logica van het frame 
was dwingend, en ze werd gevolgd door de politici.
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Het frame 

We kunnen nu de oefening hernemen die we in de vorige 
hoofdstukken al hebben uitgetest. Ik richt me hier op het 
woord ‘machteloos’. Zoals we intussen weten zijn er vier 
componenten in de oefening: de morele richting, associa-
ties, handelingen en identiteiten.

Wat de morele richting betreft, is de zaak voor de hand 
liggend. ‘Machteloos’ is uitgesproken slecht, en dat is me-
teen ook de reden waarom er meteen een aantal associ-
aties aan de term werden verbonden: ‘radeloos’, ‘woest’, 
‘absurd’. Andere constante associaties waren woorden 
zoals ‘schandalig’, ‘inbraak’ of ‘misdrijf ’ en ook ‘onzeker-
heid’ – wie was er nog zeker dat hij of zij bij de terugkeer 
van het werk ’s avonds geen Romagezin in het eigen huis 
zou vinden? Zie figuur 10:

Machteloos  SLECHT

- radeloos
- woest
- absurd
- schandalig
- inbraak, misdrijf
- onzekerheid

Figuur 10
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De volgende stap zijn de handelingen die binnen dit 
frame kunnen geplaatst worden. Ook dit is eenvoudig: 
wie machteloos is, heeft weinig mogelijkheden tot han-
delen. ‘Niets doen’, ‘lijdzaam toezien’ en ‘vergeefs naar de 
rechtbank stappen’ horen in dit rijtje. Zie figuur 11:

Machteloos  SLECHT

- radeloos
- woest
- absurd
- schandalig
- inbraak, misdrijf
- onzekerheid

- niets (kunnen) doen
- lijdzaam toezien
- vergeefs naar de rechtbank stappen

Figuur 11

En ten slotte zijn er de identiteiten die rond ‘machteloos’ 
kunnen worden geplaatst: ‘slachtoffer’ tegenover ‘dader’, 
waarbij die dader dan nog een allochtoon is, een Roma 
(‘die alles mag’), samen met de wereldvreemde rechters, 
de politie, de overheid, de wetgever. Zie figuur 12:
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Morele richting

Machteloos  SLECHT

Associaties
- radeloos
- woest
- absurd
- schandalig
- inbraak, misdrijf
- onzekerheid

Handelingen
- niets (kunnen) doen
- lijdzaam toezien
- vergeefs naar de rechtbank stappen

Identiteiten
- slachtoffer
- dader

- allochtoon, Roma
- wereldvreemde rechters
- politie
- overheid
- wetgever

Figuur 12



53

En daar staat ons frame. Zoals ik opmerkte in het vorige 
hoofdstuk heeft dat frame een verklarende kracht, want 
het frame is een instrument voor argumentatie. We zijn 
een ‘slachtoffer’ omdat we moeten ‘lijdzaam toezien’ ter-
wijl iemand een ‘inbraak’ pleegt in onze woning. En om 
dezelfde reden zijn de rechters, de politie en de politici 
‘daders’, de slechten van het verhaal. De elementen van het 
frame motiveren elkaar onderling.

Maar ze motiveren ook hun tegendeel. Want als we 
al deze dingen moreel slecht vinden, dan zien we hun 
tegendeel als moreel goed. Wat in het debat meteen bo-
vendreef was ‘verzet’: ‘wij’ moeten ons verzetten tegen dit 
‘schandaal’, deze ‘absurde situatie’ waarin huiseigenaars 
(brave, hardwerkende Vlamingen) ‘machteloos’ staan 
tegenover een wet die hen niet helpt. En dus kregen we 
zoiets (figuur 13):

Morele richting

Machteloos  SLECHT Verzet  GOED

Associaties
- radeloos - kordaat
- woest - direct
- absurd - radicaal
- schandalig - compromisloos, geen
 poeha
- inbraak, misdrijf - rechtvaardig 
- onzekerheid 
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Handelingen

- niets (kunnen) doen - het recht in eigen 
 handen nemen
- lijdzaam toezien - de schuldigen straffen
- vergeefs naar de 

rechtbank stappen

Identiteiten
- slachtoffer - gewone burgers
- dader - redelijke mensen, maar
  woedend

- allochtoon, Roma
- wereldvreemde rechters
- politie
- overheid
- wetgever

Figuur 13

De mensen die in het verzet gingen tegen de Romakrakers 
stelden zich steevast voor als ‘gewone burgers’ die door-
gaans erg ‘redelijk’ zijn, maar nu ‘woedend’ zijn omwille 
van de ‘absurde’ situatie van machteloosheid. En daarom 
nemen ze het recht in eigen handen: als de wet ons niet 
steunt en de politie ons niet bijstaat, dan zullen we dit on-
recht wel zelf rechtzetten. Kordaat, direct, en zonder veel 
omhaal.

Hier zien we alweer de kracht van frames: ze werken 
als een logica die bepaalde dingen verklaart als goed, een 
logica die verbanden legt tussen uiteenlopende zaken, 
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en er een (min of meer) sluitende en redelijk klinkende 
argumentatie over toelaat. En ook hier vertrekt alles van 
een goedgekozen woord dat de juiste morele richting aan-
geeft: ‘machteloos’ – want wie wil er nu machteloos zijn? 

Het voorbeeld in dit hoofdstuk behandelde een geval 
waarin de hele ingewikkelde kwestie snel in een ondub-
belzinnige plooi viel, en waarin er nauwelijks publieke te-
genstemmen waren. Er zijn natuurlijk thema’s waarin die 
duidelijkheid niet bestaat en waarin verschillende volle-
dig ontwikkelde frames constant met elkaar botsen. Die 
bespreek ik in het volgend hoofdstuk.

Probeer het zelf 

We kunnen aan dit hoofdstuk een reeks eenvoudige oe-
feningen koppelen. Schets voor jezelf een aantal frames 
die bij jou meteen een tegengestelde reactie oproepen. En 
werk die tegengestelde reactie dan uit als een frame, een 
logica die volgt uit jouw negatieve reactie tegenover be-
staande frames. 

Let daarbij vooral op die concrete elementen die bij jou 
een hevige negatieve reactie veroorzaken, zoals super-
latieven en overdrijvingen (denk aan ‘catastrofe’, ‘ramp’ 
of ‘hallucinant’). En denk ook aan eufemismen. Krijg je 
krampen als iemand een woord zoals ‘flexibiliteit’ ge-
bruikt? Of ‘reorganisatie’?
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Framing in actie: de botsing van frames 

Polarisering 

Ik stelde al dat heel veel politieke strijd een woordenstrijd 
is, of meer bepaald: een strijd om frames. Als ik je mijn 
frames kan doen aannemen, heb ik je overtuigd, en dan 
ben ik de dirigent geworden van je woorden, gedachten 
en handelingen. Framing vertrekt van het opleggen van 
een bepaalde morele richting. Een woord roept meteen 
goede waarden op of slechte waarden; het klinkt positief 
of negatief. Publieke debatten zijn daardoor vaak botsin-
gen van tegengestelde frames. Hetzelfde woord roept bij 
de enen positieve waarden op, bij de anderen negatieve. 
De hele argumentatie tussen beide groepen is potentieel 
eindeloos, want de grote morele richting ligt doorgaans 
vast en stuurt de concrete discussies netjes in een bepaal-
de richting. Dit noemen we ‘polarisering’, want de debat-
ten verlopen vanuit twee relatief onwrikbare polen op een 
morele as van goed naar slecht.

Laat ons daarom eens kijken naar een gepolariseerd de-
bat: het debat over de maatregelen die de klimaatveran-
dering moeten afremmen of remediëren. Dat debat is 
tegelijk oud en nieuw. Het is oud omdat de problematiek 
van de klimaatverandering – of specifieker, de mense-
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lijke invloed op klimaatverandering – al vele decennia 
meegaat en zowat overal ter wereld ook de basis is ge-
worden van groene partijen en bewegingen. Maar het is 
ook nieuw, omdat we vrij recent een enorme opleving 
van dat debat zien, met veel meer mensen die veel meer 
meningen uiten over het klimaat. Daar waar klimaatver-
andering tot voor kort een behoorlijk technisch debat 
was waarin experten de overhand hadden, is het nu een 
massadebat geworden.

Klimaatmaatregelen: botsende frames 

We kunnen twee kampen afbakenen: degenen die klimaat-
maatregelen als goed en noodzakelijk zien, en degenen 
die klimaatmaatregelen als overdreven, ongefundeerd en 
overbodig (en dus slecht) beschouwen. De tegengestelde 
frames zien er ongeveer zo uit (figuur 14):

Morele richting

Klimaatmaatregelen 
GOED

Associaties
-   catastrofe, apocalyps
-  duurzaamheid, ecologisch 

denken

Klimaatmaatregelen 
SLECHT

-  overhaast, ondoordacht, 
overdreven

-  tegen economische groei en 
competitiviteit
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Figuur 14

-  de toekomst van onze kin-
deren

-  wetenschappelijke zekerheid
-  dringend
-  een absolute en universele 

waarde

Handelingen
-  uitstoot beperken
-  natuur en groen beschermen
-  internationale akkoorden
-  bewust en duurzaam consu-

meren
-  autogebruik, vliegen beper-

ken
-  minder vlees eten
-  akkoorden uitvoeren
-  energieverbruik beperken

Identiteiten
-  milieubewuste mensen
-  groene partijen
-  overheden, internationale 

organisaties
-  wetenschappers

-  de economische toekomst
-  geen wetenschappelijke con-

sensus
-  politiek correct, dogma om 

ons te schaden
-  af te wegen tegen andere 

waarden

-  maatregelen afwegen tegen 
economische belangen en 
concurrentiekracht

-  overleg tussen diverse stake-
holders

-  doen wat we kunnen
-  kleine ingrepen hebben geen 

zin
-  China, India en de VS eerst

-  klimaatrealisten
-  alternatieve stemmen in het 

debat
-  critici, sceptici, ontkenners
-  mensen met gezond verstand
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We zien hier de gebruikelijke dingen. Elk deel van het 
frame kan gebruikt worden om andere elementen ervan 
te motiveren; en elk deel ervan kan gebruikt worden om 
de argumenten van de tegenpartij te weerleggen of te ont-
krachten. Maar we zien hier ook iets heel belangrijks, iets 
wat vaak over het hoofd wordt gezien. Beide frames zijn 
zo verschillend omdat de uitgangspunten zo verschillend 
zijn. Ze zijn onverzoenbaar omdat de grote morele rich-
ting ervan tegengesteld is: goed versus slecht. 

Dat betekent dat een debat nooit te winnen is als het zich 
afspeelt op het niveau van concrete argumenten. Bijvoor-
beeld: de ene partij zal wijzen op de grote wetenschap-
pelijke zekerheid over de klimaatverandering en de fac-
toren die ertoe bijdragen, terwijl de andere zal wijzen op 
wetenschappelijke standpunten die tegen die zekerheid 
ingaan en dus kunnen wijzen op de afwezigheid van we-
tenschappelijke consensus én de nood om alternatieve 
stemmen toe te laten in het debat. In omgekeerde zin 
dient elk element uit het frame om de uitgangspunten 
ervan – de grote morele richting – te bevestigen en ver-
der uit te bouwen, en kan elk nieuw gegeven binnenge-
bracht worden om het frame verder uit te bouwen. Zulke 
debatten zitten vast. We merken dat aan de banaliteit van 
de argumenten. Mensen die foto’s van sneeuw in de tuin 
posten om aan te tonen dat de opwarming van de aarde 
een fabeltje is. Of mensen die historische bronnen cite-
ren waarin Vikings vele eeuwen terug landbouw bedre-
ven in Groenland, als argument om aan te geven dat er 
nu geen sprake kan zijn van die dringende en catastro-
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fale opwarming van de aarde – vroeger was het warmer. 
Dat soort argumenten klinkt alleen redelijk binnen een 
bikkelhard frame dat uitgaat van ‘klimaatmaatregelen 
zijn slecht’.

We merken hier meteen nog iets anders op. Van zodra 
de grote morele richting van een frame vastligt kan men 
het frame nagenoeg eindeloos verder aanvullen met ele-
menten die men als een ‘feit’ beschouwt, als waarheid. De 
waarheid, zo zien we hier, is een moreel gegeven en heeft 
weinig uitstaans met objectiviteit. Waarheid wordt uitge-
sproken subjectief, en dat is de reden waarom we ons zo 
kunnen opwinden over ‘feiten’ – we zijn over weinig din-
gen zo irrationeel als over datgene wat we als rationeel en 
vaststaand willen beschouwen.

‘Jullie doen aan framing!’ 

Dat maakt het debat over klimaatmaatregelen ook zo in-
teressant: wetenschappelijke ‘feiten’ spelen er een centrale 
rol in. Wetenschappers zijn in onze culturele wereld van 
oudsher de leveranciers van harde ‘feiten’, opgebouwd 
door gedisciplineerd onderzoek en verifieerbaar door 
anderen. Wetenschappers zijn dus – zo luidt de culture-
le consensus – objectief en rationeel, hun onderzoek is 
onafhankelijk en de resultaten ervan worden belangeloos 
geformuleerd vanuit een hoger doel: de wetenschappelij-
ke waarheid. In een wereld van opinies zijn het de harde 
wetenschappelijke feiten die de doorslag moeten geven 
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(‘studies hebben aangetoond dat …’). Wetenschappers 
zijn goed, zegt dit frame.

In het debat over klimaatmaatregelen wordt dit statuut 
wel voortdurend aangevallen en onderuitgehaald. Weten-
schappers worden er door de beide partijen afgeschilderd 
als vooringenomen, activistisch en dogmatisch, soms als 
corrupte handpoppen van bepaalde belangengroepen of 
als een sekte. Een Nederlands meteoroloog had dit mooi 
door op Twitter:

Figuur 15

Dit is hoe klimaatsceptici ‘framen’: een klimaatweten-
schapper is een ‘klimaatactivist’ of een ‘gelovige’. Kli-
maatwetenschap is ‘dogmatisch, een ‘religie’, een ‘sekte’. 
Er heerst ‘consensus’, ‘the science is settled’. Allemaal om 
mensen negatief neer te zetten. Trap er niet in.

06.00 - 23 sep. 2018
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Dit is inderdaad framing. Of preciezer: herframing. 
Want we zien een verschuiving in de associaties die je 
rond ‘wetenschapper’ kan leggen (figuur 16):

Figuur 16

Deze herframing kan vervolgens gebruikt worden als een 
frame-binnen-een-frame in het debat over klimaatmaat-
regelen. Een positief element uit het ene frame wordt 
– door herframing – een negatief element in het tegen-
gestelde frame. Kijk wat er gebeurt met ons vorig frame 
(figuur 17):

Wetenschappers  GOED

- objectief
- rationeel
- onbevooroordeeld
- onafhankelijk
- hoger doel
- beslissend

Wetenschappers  SLECHT

- activisten
- dogmatisch
- sectair
- irrationeel
- een van de vele stemmen
- onbetrouwbaar



66

Morele richting

Klimaatmaatregelen 
GOED

Associaties
-  catastrofe, apocalyps
-  duurzaamheid, ecologisch 

denken
-  de toekomst van onze kin-

deren
-  wetenschappelijke zekerheid
-  dringend
-  een absolute en universele 

waarde

Handelingen
-  uitstoot beperken
-  natuur en groen beschermen
-  internationale akkoorden
-  bewust en duurzaam consu-

meren
-  autogebruik, vliegen beper-

ken
-  minder vlees eten
-  akkoorden uitvoeren
-  energieverbruik beperken

Klimaatmaatregelen 
SLECHT

-  overhaast, ondoordacht, 
overdreven

-  tegen economische groei en 
competitiviteit

-  de economische toekomst
-  geen wetenschappelijke con-

sensus
-  politiek correct, dogma om 

ons te schaden
-  af te wegen tegen andere 

waarden

-  maatregelen afwegen tegen 
economische belangen en 
concurrentiekracht

-  overleg tussen diverse stake-
holders

-  doen wat we kunnen
-  kleine ingrepen hebben geen 

zin
-  China, India en de VS eerst
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Figuur 17

Vanaf nu krijgen we een gekend patroon in de debatten: 
als de partij die de klimaatmaatregelen oké vindt, verwijst 
naar de autoriteit van wetenschappers, zal dit bij de tegen-
partij meteen als een tegenargument beschouwd worden. 
Want alles wat wetenschappers goed doen in de ogen van 
de enen doen ze fout in de ogen van de anderen.

Wie in het courante taalgebruik spreekt over ‘framing’, 
zoals gezegd, heeft het doorgaans over het verdraaien van 
betekenissen en het onjuist voorstellen van standpunten. 
De tweet van de Nederlandse meteoroloog (figuur 15) il-
lustreert dit: de man geeft de indruk dat het frame dat 
hij beschrijft niet klopt in vergelijking met een ‘echte’ toe-
stand die frameloos zou moeten zijn.

Identiteiten
-  milieubewuste mensen
-  groene partijen
-  overheden, internationale 

organisaties
-  wetenschappers

-  klimaatrealisten
-  alternatieve stemmen in het 

debat
-  critici, sceptici, ontkenners
-  mensen met gezond verstand

Wetenschappers   GOED
- objectief
- rationeel
- onbevooroordeeld
- onafhankelijk
- hoger doel
- beslissend

Wetenschappers   SLECHT
- activisten
- dogmatisch
- sectair
- irrationeel
- een van de vele stemmen
- onbetrouwbaar
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Welnu, wat er in wezen aan de hand is, is het soort van 
herframing dat ik net heb toegelicht: een deel van een be-
staand frame wordt verplaatst van het ene naar het andere 
framekamp, waardoor iets wat in het voordeel zou moe-
ten spreken van de ene onmiddellijk in diens nadeel gaat 
spelen. Wie denkt dat hij met een dergelijk argument zijn 
eigen standpunt versterkt, verzwakt het frame eigenlijk, 
de logica van een bestaand frame wordt doorbroken. Dat 
geeft dan aanleiding tot debatten-binnen-de-debatten, 
en in het debat over de klimaatmaatregelen is debatteren 
over de betrouwbaarheid van wetenschappers legio. No-
deloos te zeggen dat dergelijke debatten-binnen-de-de-
batten evengoed vast zitten als het ruimere debat.

Probeer het zelf

Je kunt dit patroon zonder twijfel toepassen op heel wat 
van de debatten die je waarneemt of waarin je betrokken 
bent. Keuze te over. Neem het debat over transmigranten, 
over radicalisering of de hoofddoek. Je zult meteen zien 
dat de ene positie in het debat een soort spiegelbeeld is 
van de andere positie, en dat elk element dat door de ene 
als een voordeel wordt gezien als een nadeel kan worden 
voorgesteld door de andere. 

Als je dat mechanisme doorziet en in de vingers krijgt, 
dan begrijp je het wezen van het publieke debat: het is 
een woordenstrijd die niet zozeer over de woorden zelf 
gaat, maar wel over de morele posities die we er tegenover 
innemen. Het is iets wat in doorsnee beschouwingen en 
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analyses vaak over het hoofd wordt gezien: de dingen die 
we belangrijk genoeg vinden om erover te debatteren zijn 
morele dingen, dingen die we binnen of buiten ons waar-
depatroon plaatsen. 
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Laat je niet framen 

Even recapituleren 

Ik ben dit boekje begonnen met de opmerking dat 
framing een vanzelfsprekende en alledaagse zaak is. Niks 
bijzonders, integendeel – het is iets wat we in ons leven 
de hele tijd doen en ook nodig hebben. Ik blijf dit punt 
herhalen want het is van groot belang: wees niet bang van 
framing, want framing is niets meer dan het ordenen van 
een geheel van betekenissen – een beetje zoals een mind-
map.

Een iets ingewikkelder mindmap weliswaar. Want de kern 
van elk frame is de morele richting die we eraan geven. De 
ordening van de betekenissen die we in een frame zien is 
dus een morele ordening. Dat wil zeggen: een subjectieve 
ordening, een eigen versie van de waarheid die ons een 
bepaalde logica verleent in spreken, denken en handelen. 
In die logica vallen associaties, handelingen en identitei-
ten netjes op hun plaats. We kunnen elk element van het 
frame gebruiken om andere elementen te motiveren en te 
bevestigen, maar ook om de frames van anderen aan te 
vallen of te weerleggen.

Doorheen de hoofdstukken heb ik geprobeerd om dit 
alles in een toegankelijk format te gieten. Ik gaf ook lege 
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oefenframes die je naar eigen inzicht kunt invullen. Het 
boekje moet op die manier een praktische gids zijn voor 
framing, iets wat je voor jezelf en samen met anderen 
constant kan inoefenen en uitvoeren.

Waarom? 

Maar waarom zou je dat doen? Frames zijn subjectief en 
dus heeft iedereen zijn of haar waarheid. So what?

Wel, er zijn twee goede redenen die deze oefening in 
mijn ogen belangrijk maken. De eerste reden is dat ‘sub-
jectief ’ niet gelijkstaat aan ‘zomaar wat’ of ‘willekeurig’ – 
een vergissing die velen begaan. Ons subjectief aanvoelen 
heeft namelijk stevige wortels in ons sociaal bestaan, wie 
we zijn en welke plaats we in deze samenleving bekleden. 
Om een simpel voorbeeld te geven: het woordje ‘loonlast’ 
heeft een andere subjectieve invulling voor degene die 
een loon uitbetaalt dan voor degene die dat loon verdient. 
Voor de eerste zal loon echt wel een ‘last’ zijn, terwijl ik 
me moeilijk iemand kan inbeelden die het loon dat hij of 
zij ontvangt als een ‘last’ ziet waar hij of zij eigenlijk vanaf 
wil. De twee partijen geven dus een tegengestelde morele 
richting aan hetzelfde woord, en die is niet willekeurig. 
Onze sociale positie bepaalt hoe we tegenover die dingen 
staan, ze bepaalt onze eigen subjectiviteit en dus ook onze 
framing.

Dat betekent dat de grote vraag telkens weer is: ‘Over 
wiens frames gaat het hier?’ Frames komen niet uit het 
niets en morele oordelen hebben hun wortels in een reali-
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teit en de ervaringen die we daarmee hebben.1 Dat brengt 
ons meteen tot de tweede reden.

Frames zijn de inzet van politieke en sociale strijd. Zo-
als ik al zei: als ik erin slaag mijn frames te laten over-
nemen door jou, dan heb ik jou overtuigd, en dan word 
ik de dirigent van jouw spreken, denken en handelen. 
Je bent dan een lid van het orkest dat de maat volgt die 
ik aangeef en de partituur speelt die ik opleg. Want ook 
het normaalste en wijdverspreidste frame is nooit nie-
mands frame. Dit zagen we in het frame over ‘werk’: een 
frame dat door velen als vanzelfsprekend en moeilijk te 
ontwrichten aanvaard wordt. Maar dat meteen ook een 
beleid motiveert waarin lage lonen, slechte arbeidsvoor-
waarden en de jacht op werklozen deel van uitmaken. 
Wie dit frame als normaal beschouwt, zal moeite hebben 
om die logica te weerleggen.

Als we het publieke debat leren zien als een strijd om 
bepaalde frames te doen domineren, en als we het me-
chanisme van framing goed begrijpen, dan worden we 
minder vatbaar voor beïnvloeding en propaganda. Dan 
zijn we autonomer als burger, kritischer voor de eigen ar-
gumenten en die van anderen. En dan zijn we allicht nog 
beter in staat om de frames van anderen te begrijpen of 

1 Ook hier verwijs ik naar Let op je woorden (Berchem: EPO, 
2016). Daarin stond de vraag centraal: wiens woorden gebrui-
ken we wanneer we, bijvoorbeeld, over ‘de economie’ praten? 
Merk op dat ik met dit standpunt aansluit bij Goffman, die als 
ondertitel van zijn Frame Analysis koos voor An Essay on the 
Organization of Experience. 
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te weerleggen. Maar bovenal … Misschien worden we zo 
acuut bewust van de rol die goedgekozen woorden spelen 
in het sociale leven, op zowat elke schaal, van het eigen 
gezin en de eigen vriendenkring tot en met de massale 
debatten op de sociale media. In een wereld die meer dan 
ooit kreunt onder het gewicht van een almaar groter wor-
dende woordenbrij, vind ik dit van groot belang.










